
Культура вучахё кем сапать
Чӑваш наци конгресён культура комитетчӗ юлашки ҫулсенче чылай ӗҫпе 

палӑрчӗ. Тӑван халӑхӑн йӑли-йӗркине, чӗлхине упраса хӑварас, культурине 
аталантарас тӗллевпе йӗркеленӗ кашни мероприятиех вӑл республикӑра е 
Раҫҫей шайӗнчи чаплӑ пулӑмсемпе ҫыхӑнтарма тӑрӑшрӗ.

Ҫак ҫулсенче халӑхӑн авалхи 
йӑла уявӗсене ҫӗнӗрен ирттерме 
пуҫларӑмӑр. Чӑваш наци конгресӗ 
пуҫарса янӑ Пӗтӗм чӑвашсен «Ака- 
туй» уявӗ мӗнпур чӑваша пӗрлеш- 
терес, ырӑ йӗркесене тытса пы- 
рас, ӑс-хакӑл пуянлӑхне упрас енӗ- 
пе чи пысӑк пӗлтерӗшлӗ мероприя- 
ти пулса тӑчӗ. Чӑваш Республикинче 
ӑна ҫӗртме уйӑхӗн 23-24-мӗшӗсен- 
че ирттересси йӑлана кӗчӗ. Каш
ни ҫулах уява Раҫҫей Федерациӗн- 
чи субъектсенчен килнӗ йӑхташсем, 
пултарулӑх ушкӑнӗсем хутшӑнаҫҫӗ.

Культура комитетчӗ регионсем 
хушшинчи тата тӗрлӗ наци ҫын- 
нисен хушшинчи туслӑ ҫыхӑнусе- 
не ҫирӗплетес, пӗрле тачӑ ҫыхӑн- 
са ӗҫлес енӗпе нумай тӑрӑшать. Чӑ- 
ваш Республикин культура мини- 
стерствипе пӗрле пӗтӗм чӑвашсен 
«Кӗмӗл сасӑ» фестиваль-конкурсне, 
«Раҫҫей чӑваш пики» конкурса, чӑ- 
ваш тумӗн уявне итрттересси ҫӳллӗ 
шайра пулса пырать. ЧНК культура 
комитечӗн пайташӗсем кашни ҫулах 
Пӗтӗм Раҫҫейри халӑх пултарулӑхӗн 
«Раҫҫей ҫӑлкуҫӗсем» тата «Туслӑх 
кӑшӑлӗ» фестивальсене йӗркелесе 
ирттерме пулӑшаҫҫӗ.
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ҫӗнӗ проектсемпе ӗҫлеме пуҫларӗ: 
регионсем хушшинче «Чӑваш тумӗ -  
халӑх пуянлӑхӗ» конкурс йӗркелерӗ. 
Ку ӗҫе пуҫарса яракансенчен пӗри 
-  ЧНК халӑх ӑстисен ассоциацийӗн 
ертӳҫи Зинаида Воронова. Конкурсӑн 
тӗп тӗллевӗ - чӑвашсен авалхи тум- 
не ытларах тупса палӑртасси, халӑ- 
хӑн иксӗлми йӑли-йӗркине ҫухатма- 
сӑр малалла аталантарсси. Ӑмӑрту 
икӗтапхӑрпа иртрӗ. Конкурсӑн 1-мӗш 
тапхӑрӗнче комитет пайташӗсем 
ӗлӗкхи чӑваш тумӗсене упраса хӑ- 
варнӑ ҫынсене тупса палӑртрӗҫ. Суй- 
ласа илнӗ чӑваш тумӗсене пуш уй- 
ӑхӗн 24-мӗшӗнче Шупашкарти куль- 
турӑпа ӳнер институтӗнче пӗтӗмлетӳ 
уявӗнче кӑтартрӗҫ. Уяв-конкурса 
Оренбург, Чӗмпӗр, Самар, Сарӑ ту, 
Пушкӑрт, Тутар тата Раҫҫейӗн ытти 
кӗтесӗсенче пурӑнакан йӑхташӑмӑр- 
сем те хутшӑнчӗҫ. Ку калӑпӑшлӑ ме
роприятие ирттерес енӗпе уйрӑмах 
комитет хастарӗсем Зинаида Воро
нова, Ирина Лампасова, Наталья Ва
сильева, Лариса Анисимова, Людми
ла Балтаева, Раиса Васильева, Ли
дия Константинова, Елена Малина, 
Максимилиан Севастьянов, Людми
ла Кинер, Мария Горшкова, Вера Ар
хипова, ЧНК ӗҫченӗ Нина Андреева,

пресс-служба ертӳҫи Зоя Яковлева 
нумай тӑрӑшрӗҫ.

Культура комитечён пайташёсем 
республикӑри мероприятисене Чӑ- 
ваш чӗлхин кунне, чӑваш чёлхипе 
диктант ҫырас ӗҫе, Иванов вулавё- 
сене, Иван Яковлев палӑкӗ умё- 
нчи митинга хастар хутшӑнаҫҫӗ. Шу- 
пашкар хула кунёнче культура коми- 
течӗ йӗркеленӗ чӑваш эстрада ар- 
тисчӗсен пултарулӑх концерчё дул- 
ран дул хӑнасене савӑнтарать. Чӑ- 
ваш Ен делегацийӗн йышӗнче ко
митет пайташёсем Иван Яковлевӑн 
ҫуралнӑ ялӗнче Тутар Республикин- 
чи Теччӗ районӗнчи Кӑнна-Кушкки 
ялӗнче, Константин Иванов ҫурал- 
нӑ Пушкӑрт Республикинчи Пелепей 
районӗнчи Слакпуҫӗнче, Петӗр Ху- 
санкай ҫуралнӑ Тутарстанри Элкел 
районӗнчи Сиктӗрмере пулнӑ, кон- 
цертсем йӗркеленӗ.

Тавра пӗлӳҫӗсемпе, историк- 
семпе, искусствоведсемпе, ӑслӑ- 
лӑхпа вӗрентӳ учрежденийӗсен 
ӗҫченӗсемпе пӗрле Литература фе- 
стивалӗсемпе ярмӑрккасем, кӗне- 
ке хӑтлавӗсем, ҫавра сӗтелсем ирт- 
тернӗ. Унта чӑваш чӗлхине упраса 
хӑварас, йӑли-йӗркипе культурине 
аталантарас ыйтусене сӳтсе явнӑ. 
Комитетӑн пайташӗсене наци культу- 
рипе ҫыхӑннӑ мероприятисенче тух- 
са калаҫма час-часах чӗнеҫҫӗ.

Чӑваш наци конгресӗ, республи- 
кӑри Халӑх пултарулӑх ҫурчӗ тата

Наци библиотеки пӗрле ирттерекен 
мероприятисенчен «Чӑвашсен йӑла- 
йӗркепе ҫыхӑннӑ художество пулта- 
рулӑхӗ. Ана упраса хӑварасси тата 
аталантарасси», «Хор йӗркелесӗҫре 
музыка ӑслӑлӑхӗн мелӗсмпе усӑ ку- 
расси», «Пултарулӑх ушкӑнӗсене 
ертсе пырас ӗҫӗн уйрӑмлӑхӗсем» 
темӑсемпе ирттерекен семинарсем- 
пе семинар-практикумсен ярӑмӗсе- 
не уйрӑммӑн палӑртса хӑвармал- 
ла. 2016 ҫулхи ҫурла уйӑхӗнче Чӑ- 
ваш наци конгресӗн пресс-службин 
ертӳҫи Зоя Яковлева, ӗҫ тӑвакан 
комитет председателӗн ҫумӗ Нина 
Андреева, культура комитечён пай
ташёсем Маргарита Павлова, Ната
лья Васильева тата Шупашкар рай- 
онён культура ӗҫченӗсем /пурё 11 
хастар/ Оренбург тӑрӑхӗнче пурӑ- 
накан чӑвашсен ӗҫӗ-хӗлӗпе пал- 
лашрӗҫ.

Пултаруллӑ ачасене тупса палӑр- 
тас, вёсен ӑсталӑхне малалла ата- 
лантарма пулӑшас тӗллевпе куль
тура комитечӗ ачасен пултарулӑхӗн 
фестивалӗсемпе конкурсӗсене ирт
терес ӗҫе хутшӑнать. Тӗслӗхрен, 
наци музыкин, поэзийӗн тата ӳнерӗн 
республикӑри V-VII фестивалӗ- 
сем, шкул ҫулне ҫитмен ачасен тата 
шкулта вӗренекенсен республика
ми «Шанӑҫ» III конкурс-фестиваль. 
Ана Чӑваш патшалӑх универси- 
тетчӗн чӑваш филологийӗпе куль- 
турин кафедри «Ачасем валли уни

верситет» проект шайӗнче ирттерчӗ. 
Халӑх йӑли-йӗркине упраса хӑва- 
рас тата ҫак ӗҫе ҫитӗнекен ӑрӑва 
явӑҫтарас тӗллевпе культура коми- 
течӗ халӑх пултарулӑхӗн «Талан
тов перезвон» II фестивальне ирт- 
терчӗ. Ку ӗҫе Шупашкар хула адми- 
нистрацийӗ, Чӑваш наци библиоте
ки тата Шупашкарти ачасен 2-мӗш 
искусство шкулӗ хутшӑнчӗҫ. «Аса- 
мат кӗперӗллӗ ҫӗршыв -  2017» ятпа 
республикӑра ирттернӗ фестиваль- 
конкурса, ыркӑмӑллӑх концертне те 
асӑнса хӑвармалла. Проект авторӗ 
-  культура комитетчӗн пайташӗ, 
Людмила Кинер-Воронова компо
зитор. Комитет ӗҫӗ-хӗлне комитет 
пайташёсем, Чӑваш наци радиовӗн 
редакторӗсем Алексей Иванов тата 
Ирина Лампасова Наци радиовён 
кӑрарӑмӗсенче тата пресс-служба 
ертӳҫи Зоя Яковлева массӑллӑ ин- 
формаци хатӗрӗсенче тӑтӑш ах 
ҫутатса тӑраҫҫӗ.

ЧНК культура комитечё йёркеле- 
се пыракан мероприятисем тӑван 
халӑхӑн ламран лама куҫса пыракан 
йӑли-йӗркине, культурине, ӑслӑлӑх- 
не аталантарма, пулас ӑрусем валли 
упраса хӑварма пулӑшаҫҫӗ.

Вера АРХИПОВА, 
ЧНК культура 

комитечён ертӳҫи.
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